كىاعد الالتزام في مجالس النظارة
د .إسماعيل بن إبراهيم الجريىي
غظى هُئت الخدزَس في كسم اللاهىن
ولُت امللً فهد ألِامىُت

حعريف الالتزام
البنىن (مؤسست النلد )

وظُفت مسخللت جددد ،وجلُم ،وجلدم الىصح واملشىزة ،وجساكب ،وحػد الخلازٍس خىٌ مخاطس غدم الالتزام في البىً،
املخػللت بخػسطه لػلىباث هظامُت أو ادازٍت ،أو خسائس مالُت ،أو بما ًئدي لإلطساز بسمػت البىً هدُجت إلخفاكه في
الالتزام باألهظمت والظىابط السكابُت أو مػاًير السلىن واملمازست املهىُت السلُمت ،وٍخم جطبم هره الىظُفت مً كبل
ادازاث الالتزام
أسىاق ألاوراق املاليت (هيئت السىق املاليت )
وظُفت جلىم بخددًد وجلُُم وجلدًم املشىزة واملساكبت وزفؼ الخلازٍس غً مدي التزام شسهت الىساطت املالُت في السىق
باملخطلباث الخىظُمُت الخاصت باألوزاق املالُت بصىزة مسخمسة ،وما اذا وان هىالً اجساءاث اشسافُت مىاسبت لدي
شسهت الىساطت.
شرواث الخأمين (الئحت الحىهمت)
وظُفت مساكبت الالتزام جخىلى مسئولُت مساكبت التزام الشسهت بجمُؼ لِاهظمت واللىائذ والخػلُماث ذاث الػالكت
الصادزة غً املئسست أو الجهاث السكابُت لِاخسي ذاث الػالكت ،واجخاذ إلاجساءاث الالشمت لخدسين مسخىي الالتزام
الىظامي بالشسهت

مفهىم الالتزام

اسخخالص مفهىم الالتزام مً الخػسٍفاث السابلت
جدزٍب جماعي

ملاذا وظيفت الالتزام
• جلػب وظُفت الالتزام دوزا أساسُا في هجاح املىظماث مً خالٌ كُامها ومساهمتها بما ًلي:
• دزء مخاطس غدم الالتزام:
• مخاطس هىظامُت ،كظائُت وجىائُت ،فلدان التراخُص
• مخاطس السمػت مؼ الجهاث ذاث الػالكت
• مخاطس الػلىباث املالُت.

• جىطُد الػالكت مؼ الجهاث السكابُت.
• ازساء مبادئ ههج إلادازة السلُمت ،واملدافظت غلى اللُم واملمازساث املهىُت( .الشفافُت/الػدٌ
• اًجاد آلالُاث ولِاطس التي جىفل مىاجهت الجسائم وبىجه خاص مسئىلُتها غً ميافدت غملُاث ؾسل لِامىاٌ وجمىٍل
إلازهاب.

مىضىع الالتزام وهطاكه
• ًىصب وشاط الالتزام غلى التزام الجهاث املػىُت بػدد مً املخطلباث
• لِاهظمت والخػلُماث إلاشسافُت والسكابُت ،السازٍت غلى اللطاع:
•
•
•
•

هظام الجمػُاث واملئسساث لِاهلُت
هظام املسافػاث
هظام ميافدت ؾسل لِامىاٌ والئدخه الخىفُرًت
هظام جسائم إلازهاب وجمىٍله

• لِاهظمت والخػلُماث ذاث الػالكت:

• صً الىكف
• أهظمت الػمل
• الىظام لِاساس للجهت واللىائذ الداخلُت

• أهظ مت واجساءاث الالتزام داخل املىظمت
• الخػلُماث الصادزة غً مجمىغت الػمل املالي ()FATF

كىاعد جطبيم الالتزام ومبادئه
اوشاء وظُفت الالتزام
 جؤسِس ادازة أو كسم لاللتزام أو حػُين أخد هباز مسئو لي الجهت
 جظمُجها بىطىح في الهُيل الخىظُمي

اشساف إلادازة الػلُا
 املسئولُت جلؼ غلى مجلس إلادازة أو مً ًمثله

اسخلالٌ غمل الالتزام

 الازجباط والىصىٌ مباشسة الى مجلس إلادازة أو الجهاش إلادازي
 الحماًت مً الخؤثير ؾير املشسوع CME2ص 4-23

مئهالث مىظفي الالتزام (امياهُاث غالُت وكدز مً الىفاءة واملػسفت)
جلُُم فاغلُت وظُفت الالتزام بصىزة دوزٍت ومً أطساف خازجُت
ٌشمل الخلُم CME2ص 25

كىاعد الالتزام ومبادئه في إدارة الىيان
• مجلس إلادارة

• إلاشساف واغخماد سُاست الالتزام واوشاء ادازة الالتزام والخلُُم
• دغم سُاست الالتزام الفػاٌ مً خالٌ املجلس او لجاهه
•
•
•
•
•
•
•
•
•

دغم كُم لِاماهت والنزاهت في ول املىظمت
اًجاد حػهد شامل بيل لِاهظمت واللىاغد
الخدلم مً سُاست إلدازة لِامىز املخػللت بمخاطس غدم الالتزام
إلاشساف غلى جىفُر املىاطُؼ املخػللت بااللتزام والخيسُم مؼ إلادازة الػلُا لحل اشياالتها
جىفير املىازد اليافُت ملً أهُط بهم الالتزام
اغطاء اللائمين غلى الالتزام اللدز اليافي مً الاسخلاللُت
دكت جددًد مهام اللائمين غلى الالتزام
املساجػت الدوزٍت ملهام اللائمين غلى الالتزام بما في ذلً املساكبت مً كبل املساجؼ الداخلي
إلاشساف املسخمس غلى جطبُم الخػلُماث الخاصت بؤدلت الالتزام

كىاعد الالتزام ومبادئه في إدارة الىيان
• اإلدارة العليا
• حشمل السئِس الخىفُري ،الػظى املىخدب ،املدًس الػام ،زإساء املجمىغاث
• إلادازة الفػالت ملخاطس غدم التزام
• إلادازة باللدوة
•
•
•
•

اللدوة بدغم وجطبُم سُاست الالتزام:
املسئىلُت غً ابالؽ سُاست الالتزام:
املسئىلُت والػلىباث:
السكابت والخلازٍس (الخػسف غلى املخاطس وجلُُمها ووطؼ الخطط الخصحُدُت /جلدًم جلسٍس مسة في السىت ملجلس إلادازة /اخاطت املجلس بؤي خلل أو كصىز في
الالتزام.

•
•
•
•
•
•

اوشاء ودغم ادازة الالتزام
الاغخماد غلى ادازة الالتزام
توجيو جميع اإلدارات في المنظمة لتنفيذ تعميمات مدير االلتزام
الخيسُم والخجاوس مؼ إلادازاث لِاخسي
الاخخُاز الىفء ملسئىٌ ومىظفي الالتزام وجدزٍبهم
تعميم اسم مدير االلتزام ومركزه الوظـيفي ومسـئولي االلتزام الفرعيين لتسهيل تواصل جميع الموظفين معو

• دغم إلادازة الػلُا لىظُفت ( ادازة ) الالتزام

كىاعد الالتزام ومبادئه في إدارة الىيان
• إدارة الالتزام
• الاسخلاللُت
• مفهىم الاسخلاللُت اسخلاللُت مً الخدخل في مهامها أما الخػاون فهى طسوزة إلدازة املخاطس
• غىاصس مفهىم الاسخلاللُت:
• وطؼ زسمي في املىظمت
• وجىد زئِس ًخىلى وافت مسئولُاث الالتزام
• ججىب مهام حػازض املصالح
• صالخُت الىصىٌ ليافت املػلىماث
• الىطؼ الخىظُمي
• هُيل ( جىظُم ) ادازة الالتزام
• بىىد الىثُلت الخىظُمُت إلدازة الالتزام
• املسئىٌ غً الالتزام
• الخػُين مً كبل زئِس مجلس إلادازة أو املسئوٌ لِاوٌ ،الصالخُاث اليافُت
• الىفاءة والخبرة  /اللدزاث الشخصُت /السماث الشخصُت
• املئهالث (مجها إلاملام بآلُاث ميافدت ؾسل لِامىاٌ وجمىٍل إلازهاب)
• الدسلسل الىظُفي ( ازجباط بمجلس إلادازة في الجهاث ذاث الاهدشاز الىبير والػمل الدولي وما دون ذلً ًيىن الازجباط ادازٍا بالسئِس الخىفُري وٍبلى ملدًس الالتزام صالخُت زفؼ الخلازٍس
واملالخظاث للمجلس أو اخد أغظائه ؾير الخىفُرًين )
• ابالؽ أغظاء مجلس إلادازة بالخػُين والخؿُير ملسئوٌ الالتزام ،وغدم مماوػت الجهاث السكابُت

كىاعد الالتزام ومبادئه في إدارة الىيان
• واجباث ومسئىلياث إدارة الالتزام ()1
• الحصىٌ غلى جمُؼ لِاهظمت والخػلُماث ذاث الػالكت
• اغداد سُاساث واجساءاث شاملت لاللتزام ألوشطت املىظمت وجددًثها دوزٍا
• الخىظُم في جىشَؼ مهام الالتزام غلى مىظفي الجهت
• اجساء مساجػت سىىٍت لجمُؼ الخػلُماث في الجهت للخدلم مً جىافلها مؼ لِاهظمت وأهه ًخم الالتزام بها.
• الاسخمساز في اطالع إلادازة الػلُا وجمُؼ الػاملين في املىظمت غلى وافت اللىاغد والسُاساث الىاجبت وجددًثاتها
• إلاغداد لخطت شاملت للفدص والخؤهد مً جطابم إلاجساءاث والسُاساث مؼ كىاغد الالتزام وبسهامج الالتزام وفلا لدلُل
الالتزام باألهظمت.
• الػمل باسخمساز غلى خلم بِئت وثلافت الالتزام

كىاعد الالتزام ومبادئه في إدارة الىيان
• واجباث ومسئىلياث إدارة الالتزام ()2
• مساجػت جمُؼ الىماذج والػلىد ومىاد الدغاًت والدسىٍم ،لظمان جىافلها مؼ وافت لِاهظمت والخػلُماث وسُاساث الجهت
• مساجػت واغخماد املىخجاث الحالُت والجدًدة للخؤهد مً اسدُفائها للمخطلباث الىظامُت
• الخػاون مؼ وافت ادازاث الجهت ومساجعي الحساباث الخازجُين والجهاث السكابُت فُما ًخػلم باألهظمت والخػلُماث
املشمىلت في الخلازٍس ذاث الصلت
• جصمُم ووطؼ هظام إلغداد الخلازٍس الداخلُت الخاصت بمساكبت الالتزام
• الاسدشازاث فُما ًخص الالتزام وكىاغده
• إلازشاد والخثلُف والخدزٍب

كىاعد الالتزام ومبادئه في إدارة الىيان
• واجباث ومسئىلياث إدارة الالتزام ()3
• اغداد وزفؼ جلازٍس الالتزام (غالُت املخاطس واملسخجداث الػاجلت – الخلازٍس الدوزٍت – الخلازٍس السىىٍت)
• ميافدت ؾسل لِامىاٌ وجمىٍل إلازهاب
• الالتزام باألهظمت والخػلُماث الخاصت باالوشطت خازج اململىت
• بىاء كاغدة بُاهاث ادازة الالتزام
• لِاهظمت والخػلُماث املبلؿت مً السلطاث الاشسافُت والخجازٍت واملالُت
• كىاغد ومػاًير السلىن واملمازست املهىُت

• هظام الػمل
• الىظام لِاساس ي للجهت والئدت الػمل الداخلي
• كسازاث الجمػُت الػمىمُت ومجلس إلادازة ذاث الػالكت

كىاعد الالتزام ومبادئه في إدارة الىيان
• لجنت الالتزام
• اسخلالٌ اللجىت
• جخيىن مً مدًس الالتزام وممثلين غً ادازة الػملُاث ،ومً لِس له غمل جىفُري مً إلادازة الػلُا
• ؾسض اللجىت دغم الاشساف غلى املخاطس وطمان فهم الجهت ملخاطس غدم الالتزام ووطؼ إلاجساءاث
والسُاساث املالئمت

مهام خارج هطاق عمل إدارة الالتزام
•
•
•
•
•

أغماٌ ادازة املساجػت الداخلُت
الخلازٍس غً لِاداء املالي
مخاطس الائخمان ومخاطس السىق واملخاطس الدشؿُلُت
الجسائم املالُت (باسخثىاء جسٍمت ؾسل لِامىاٌ وجمىٍل إلازهاب)
أغماٌ إلادازة اللاهىهُت والهُئت الشسغُت.

مىضىعاث استرشاديه لدليل الالتزام
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
مفهىم الالتزام وأهمُخه
•
املدافظت غلى الترخُص
•
مهام املىظفين وأدوازهم
األنظمة والخػلُماث واللىائذ والخػامُم ذاث الػالكت •
•
مبدأ اغسف غمُلً
ميافدت غملُاث ؾسل لِامىاٌ وجمىٍل إلازهاب
•
سسٍت املػلىماث
•
سُاساث حػازض املصالح
سُاساث السلىن املنهي

الشياوي والاهخلاداث
الخػامل مؼ اسخؿالٌ املػلىماث الداخلُت
الخػامل مؼ البُاهاث ؾير الصحُدت
طىابط ممازساث وشاط الجهت
السُاساث الحاهمت لالسدثماز الشخص ي والػمل خازج
الجهت
الخػامل مؼ الهداًا وإلاؾساءاث
الخػامل مؼ املساجػين الخازجُين والداخلُين

املىىهاث ألاساسيت لبرهامج الالتزام
•
•
•
•
•

السياست العامت لاللتزام
املىارد الالزمت إلدارة برهامج الالتزام
مسئىلياث مىظفي الالتزام
مراكبت مدي الالتزام
طرق الخىاصل والخدريب

وهللا املىفم،،،

